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Vigilância em Saúde Mental

Osuicídio é uma grave questão de saúde pública colocada na pauta mundial. Os dados globais mostram que nos
últimos 45 anos a taxa de suicídio evoluiu continuamente entre as faixas etárias mais jovens e, no ano 2000

ocorreu um suicídio a cada 40 segundos. Na Europa há centros avançados de educação e pesquisa que se debruçam
sobre a questão do comportamento suicida, enquanto no Brasil não temos um sistema de vigilância e informação, nem
programas de prevenção voltados para a população geral e para os grupos de risco. Este artigo de atualização tem por
foco a problemática envolta nessa questão, ressaltando a necessidade de programas de atenção e prevenção ao
suicídio, englobando a capacitação dos profissionais, a implantação de um sistema de vigilância, o diagnóstico
precoce, a avaliação de impacto do programa e a elaboração de projeto legislativo 

Descritores: Suicídio, Saúde mental, Vigilância em saúde mental

The suicide is a serious public health question placed in the world scenery. The global data show that in the last 45
years the suicide tax developed continuously between younger ages bands and in 2000 occurred one suicide each

40 seconds.  In Europe there are advanced centers of education and research about the question of the suicidal
behavior while in Brazil we do not have a system of monitoring and neither information nor programs of prevention
focused in the general population and risk groups. This updating article is focused in the problematic involved in this
subject, standing out the necessity for attention programs and suicide prevention, including professional qualification,
monitoring system implantation, previous diagnosis, program impact evaluation and the legislative project elaboration.

Descriptors: Suicide, Health Mental, Monitoring health mental

El suicidio es un asunto serio de  salud pública puesto en la pauta mundial. Los datos globales muestran que en los
últimos 45 años la tasa de suicidios evoluyó continuadamente entre los grupos etarios más jóvenes e en el ano 2000

hubo un suicídio a cada 40 segundos. En Europa hay avanzados centros de educación y investigación que se ocupan de
la cuestión del comportamiento suicida mientras que en Brasil nosotros no tenemos  un sistema de vigilancia  y
información, programas de prevención  vueltos para población en general y para los grupos de riesgo. Este artículo de
actualización tiene por foco la problemática que envuelve este asunto, dando énfasis a la necesidad de  programas de
atención y prevención al suicidio, icluso el entrenamiento de los profesionales, la implantación de un sistema de
vigilancia, el diagnostico precoz, la evaluación del impacto del programa y la elaboración de proyecto del  legislativo.

Descriptores: Suicidio, Salud mental, Vigilancia en salud mental
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Vigilância em Saúde Mental

INTRODUÇÃO

Atualmente o suicídio é um grave problema de
saúde pública no mundo, assim focaremos neste

artigo os dados globais atualizados, a respeito do
tema, incluindo ações de um programa de prevenção. 

O comportamento suicida abarca os indivíduos
que apresentam pensamentos suicidas, tentativas de
suicídio ou que se matam.1

Segundo a estimativa da Organização Mundial da
Saúde (OMS), ocorreram cerca de 1 milhão de sui-
cídios no ano 2000, configurando uma taxa global de
mortalidade de 16 mortes por 100.000 habitantes, o
equivalente a uma morte a cada 40 segundos,
apontando para o fato do suicídio estar entre as dez
principais causas de morte em cada país e entre as
três primeiras causas de morte entre pessoas jovens,
com idade entre 15 e 34 anos.1

As mais altas taxas de suicídio tanto para homens
quanto para mulheres são encontradas nos países da
Europa Oriental e em alguns asiáticos (China e
Japão); os países latinoamericanos,
inclusive o Brasil, têm as mais
baixas taxas de suicídio.1

Em relação ao Brasil, obser-
vamos que a baixa taxa relatada
para suicídio pode não espelhar a
realidade, por não termos implan-
tado no País um sistema para a
notificação e seguimento dos casos, sendo comum a
dificuldade em obtermos dados confiáveis, pelo fato
de que em boa parte, no atendimento médico, o
suicídio e a tentativa não são descritos como tal.

Quanto ao gênero, as taxas de suicídio são em
média três vezes mais altas em homens do que em
mulheres, enquanto as taxas de tentativas de suicídio
são mais altas nas mulheres1.  

Há uma clara tendência ao incremento das taxas
de suicídio com a ampliação da idade, porém quando
da análise dos dados coletados no período entre 1950
e 1995, observa-se que houve um aumento contínuo
nas taxas médias de suicídio para os indivíduos
jovens, onde a maioria dos suicidas (53%) se en-
contrava com idade entre 5 e 44 anos1.  Nesse perío-
do analisado, os dados mostram a prevalência nos
indivíduos com idade entre 35 e 45 anos, embora em
alguns lugares as taxas foram maiores na faixa etária
de 15 a 25 anos2. 

O suicídio cometido por indivíduos jovens sig-
nifica a mais alta taxa de morte em um terço dos
países do mundo1.

Não há dados estatísticos de abrangência nacional
em todo os países estudados, relativos à taxa de
tentativa de suicídio, havendo uma estimativa de que
seja de 10 a 20 vezes mais freqüente do que as taxas
de suicídio efetivado1, porém dependendo da região
do mundo em que são coletados os dados ocorre uma
variação de 10 a 40 vezes a mais na freqüência das
tentativas em relação ao suicídio2. Os dados coletados
mostram que a maioria das tentativas de suicídio
ocorre entre os indivíduos jovens, com idade inferior
a 35 anos1.

FATORES IMBRICADOS COM O
COMPORTAMENTO SUICIDA
O suicídio não tem uma simples razão ou causa, re-
sultando de uma complexa interação de fatores bio-
lógicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e
relativos ao meio ambiente1. Os fatores e situações de
risco para a determinação do comportamento suicida
variam de um continente para outro, de um país para

outro e até mesmo de uma região
para outra, de um mesmo país,
porém há aqueles que freqüente-
mente são associados ao compor-
tamento suicida1.

A maioria, entre 80 e 100%,
dos indivíduos que cometeu suicídio
nos países desenvolvidos e em de-

senvolvimento era portadora de um transtorno mental
que pode ser diagnosticado, sendo comum a presença
de mais de um transtorno mental1. Dentre os trans-
tornos mentais que estão associados ao compor-
tamento suicida destacamos a depressão como sendo
o mais comum aos que se suicidam; temos outros
como o alcoolismo, em cerca de 5 a 10%; a
esquizofrenia, com uma taxa atual de cerca de 10%
desses pacientes se matando; também são importantes
os transtornos da personalidade e os da ansiedade1.
Outros fatores são a presença de doenças físicas,
principalmente as crônicas: desordens neurológicas,
HIV e AIDS, e outras condições crônicas como dia-
betes, esclerose múltipla, renal crônico, doenças
cardiovasculares, desordens sexuais e incapacidades
para andar, ver e ouvir1.

Os indivíduos solteiros, viúvos e divorciados têm
maior risco do que os casados, sendo marcante o
incremento de risco para os que vivem sozinhos ou
separados por serem os mais vulneráveis1.

A perda de emprego tem influência ainda maior
que o fato de estar desempregado, estando  associada

“O SUICÍDIO COMETIDO POR
INDIVÍDUOS JOVENS

SIGNIFICA A MAIS ALTA TAXA
DE MORTE EM UM TERÇO DOS

PAÍSES DO MUNDO”.
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de forma acentuada com o suicídio; em alguns países
as taxas são maiores em áreas urbanas, enquanto em
outros encontramos taxas mais altas em áreas rurais1.

As migrações de uma área rural para uma urbana
ou para diferente região de um mesmo país, ou para
outro país tornam as pessoas mais vulneráveis  ao
comportamento suicida1.

A maioria dos indivíduos que cometeu suicídio
tinha experienciado um número de eventos es-
tressores nos últimos 3 meses de vida, como pro-
blemas de relacionamento interpessoal, vivenciado
uma rejeição, ter passado por eventos de perda
(afetiva, econômica), problemas financeiros ou no
trabalho, mudanças bruscas no contexto social
(políticas e econômicas), ser exposto ao sentimento
de vergonha ou pairar sobre si, a ameaça de ser
culpado1.

Uma pequena parcela dos suicidas são ado-
lescentes vulneráveis, que sofreram influência ao
serem expostos ao suicídio na vida real ou por meio
da mídia. Ter uma tentativa prévia de suicídio está
associada com mais freqüência àqueles que se matam,
verificando-se que cerca de 10 a 14% das pessoas que
tentam se matar, o conseguem ao longo do tempo1.

Quanto ao comportamento suicida em crianças e
adolescentes é observado que pertencem a famílias
com vários problemas: têm o peso de serem por-
tadores de segredos familiares que não devem ser
compartilhados; um dos pais, muitas vezes ambos, é
portador de transtorno mental, comumente faz abuso
de álcool ou de outra substância ou apresenta com-
portamento anti-social ou ainda a família possui his-
tórico de suicídio e de tentativas de suicídio; há
ocorrência de abusos familiares (físico e sexual); há
pobreza no relacionamento e na comunicação entre
os pais e os filhos; prática de violência entre os pais e
a separação ou morte dos pais; altas ou baixas ex-
pectativas dos pais em relação ao filho; os pais dis-
pensarem pouco tempo e atenção às crianças com
distresse emocional; o pertencer a uma família ado-
tiva e ocorrer mudanças freqüentes de áreas residen-
ciais; ocorrências triviais que podem ser percebidas
como ameaças diretas  contra sua auto-imagem; perda
de um ser amado ou pessoa significativa; sofrer
pressão do grupo de pares; apresentar problemas
disciplinares e legais; situação de pobreza financeira;
vitimização; gravidez indesejada; desapontamento
com resultados escolares ou falhas nos estudos ou
sofrer pressão devido às altas demandas  no período
de exames escolares1.

TRAÇOS CARACTERÍSTICOS DE UM INDIVÍDUO
SUICIDA
Há três traços característicos no comportamento de
um indivíduo suicida1:
- a ambivalência relativa ao próprio ato de cometer
suicídio, pois o indivíduo se encontra em uma luta
interna entre o desejo de viver e o de morrer; muitas
vezes não deseja realmente morrer;
- a impulsividade lidera o ato, provocada pelos
eventos negativos diários; por ser um impulso há  boa
chance do mesmo passar após alguns minutos ou
horas, podendo retornar em outra ocasião; 
- a rigidez e a constrição dos pensamentos, sen-
timentos e ações do indivíduo suicida, faz com que
pense somente em se matar, como a única saída, não
sendo  capaz de ver outra.

O ato de cometer suicídio raramente é voluntário,
em geral o indivíduo não vislumbra outra possi-
bilidade de solução para seus problemas e sente-se
forçado a buscar a morte; vê sua situação de vida
como intolerável e os problemas lhe parecem es-
magadores. Outros indivíduos podem colaborar para
diminuir o risco de suicídio oferecendo suporte para
romper a crise de impulsividade, mostrando outras
saídas para o problema que o aflige e aumentando o
seu desejo de viver1.

FATORES PROTETORES PARA O INDIVÍDUO
São fatores protetores que fortalecem o indivíduo

e protegem-no do comportamento suicida o fato de
ter um bom relacionamento com os membros da
família e receber suporte; ter confiança em si mesmo
e boas habilidades sociais, a percepção para pedir
ajuda quando em dificuldades, estar aberto para a
experiência e soluções disponibilizadas por outras
pessoas e também para novos conhecimentos; fazer
integração social participando de atividades espor-
tivas, clube, igreja, ter bom relacionamento na escola
e no trabalho e receber suporte de pessoas sig-
nificativas1.

É de fundamental importância para a prevenção
do suicídio a realização precoce do diagnóstico do
transtorno mental que acomete o indivíduo e o ade-
quado tratamento desses casos, pois embora a quase
totalidade dos suicidas tenha um transtorno mental
há um número reduzido de quadros psicopatológicos
que estão associados1.

Também há que se trabalhar com medidas que
visem proibir ou dificultar o acesso aos mecanismos
para se matar, havendo evidências da diminuição dos
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casos de suicídio em alguns países que implantaram
medidas neste sentido. Ainda temos como fatores
protetores o uso de uma alimentação saudável, o
gozo de bom sono, a exposição à luz do sol, rea-
lização de atividades físicas e um ambiente livre de
drogas e cigarros1.

Os profissionais que prestam assistência nas
unidades básicas de saúde (UBSs) devem ser capa-
citados  para a identificação e tratamento de pessoas
com transtorno mental, resultando disso a diminuição
das taxas de suicídio entre aqueles que têm esse risco1.

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO CONTRA O
SUICÍDIO 

A OMS desde 1999 tem um programa para
intervenções preventivas relacionadas ao compor-
tamento suicida, com ênfase nos indivíduos que
tentaram se matar e sobreviveram2. A OMS apregoa
entre as medidas para prevenção ao comportamento
suicida, os grupos suportivos de auto-ajuda3; a entrada
em ação de professores e outros
membros da equipe escolar como
atores na prevenção4; a ação de
clínicos gerais5; a ação responsável
de profissionais da mídia6 e a dos
administradores das prisões7.

Outro aspecto a ser ressaltado é
o da atuação dos profissionais de
saúde da rede básica por serem
atores essenciais nas ações de
prevenção do comportamento sui-
cida8. Os membros da equipe mul-
tiprofissional que atuam na rede básica de saúde têm
um longo e estreito contato e vínculo com os
membros da comunidade onde atuam, permitindo-
lhes ser bem aceitos; providenciam uma ligação vital
entre a comunidade e o sistema de saúde; oferecem
continuidade do atendimento e são a porta de en-
trada para as pessoas em situação de distresse8.

Ao nosso ver, esses profissionais necessitam de
capacitação específica para atuar de forma adequada na
prevenção do comportamento suicida, primordialmente
diagnosticando de modo precoce e providenciando
tratamento para os indivíduos em situação de risco.

A Europa apresenta altas taxas de suicídio, onde
este evento é a segunda causa de morte entre os
indivíduos do gênero masculino e a terceira nos do
gênero feminino1, sendo tratado como um problema
de saúde pública, e maçiços investimentos são o-
rientados para o estudo e a pesquisa, a educação dos

profissionais e da população, além de programas de
prevenção, entre outras ações.

Em vários países europeus há programas para
prevenção ao suicídio e destacamos o papel do Na-
tional Centre for Suicide Research and Prevention of
Mental Ill-Health (NASP), órgão do Instituto Ka-
rolinska em Estocolmo, responsável pela formação de
uma rede em cada uma das regiões suecas para atuar
na prevenção ao comportamento suicida e orga-
nizador de  conferências bienais sobre o tema9. 

O NASP tem sob sua responsabilidade o desen-
volvimento de atividades educacionais, buscando o
fortalecimento das habilidades dos profissionais de
saúde mental e de outros profissionais, por exemplo os
professores que identificam indivíduos e grupos de
risco para o suicídio9. 

Este Centro elaborou o relatório sobre a prevenção
do suicídio na Europa e é parte  principal na Rede
Européia de Prevenção ao Suicídio-OMS, concen-
trando sua ação no desenvolvimento de programas

para a prevenção do suicídio nos
países europeus onde eles não
existam e tendo ainda participação
nas tarefas de estimular a imple-
mentação dos programas existentes,
auxiliar o desenvolvimento de novas
estratégias e desenvolver  novos ins-
trumentos para avaliação dos esfor-
ços relativos a prevenção do sui-
cídio10.

Ressaltamos que é um centro de
excelência e pioneiro no estudo e

implantação de programas de prevenção ao suicídio;
dentre as suas diversas atividades de educação e
pesquisa há um curso de pós-graduação em sui-
cidologia e trabalho preventivo ao suicídio, voltado
para os trabalhadores da saúde, espalhados por toda a
Suécia e oferecendo curso sobre essa temática para
estudiosos de diversas partes do mundo9.

DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Em 2001, embora com taxas subestimadas, o

suicídio foi a quarta causa de morte no município de
São Paulo na faixa etária de 10 a 24 anos; nos anos de
1996 a 2002 foram registrados entre 400 e 500
suicídios por ano no município, sendo que a maioria
tinha até 54 anos. Há uma estimativa de que até 10
mil pessoas tentem se matar  por ano no município
de São Paulo11. 

A inexistência de dados fidedignos retratando a

“OS MEMBROS DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL QUE

ATUAM NA REDE BÁSICA DE
SAÚDE TÊM UM LONGO 
E ESTREITO CONTATO 
E VÍNCULO COM OS 

MEMBROS DA COMUNIDADE 
ONDE ATUAM”.
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realidade relacionada ao comportamento suicida no
município mais desenvolvido do País é sintomática,
apontando para o descaso histórico a que foi relegada
esta área e à inadequação dos recursos de aten-
dimento a que estão expostos os indivíduos que
tentam se matar.

Na prática profissional vivenciamos uma as-
sistência voltada para o atendimento emergencial das
alterações clínicas e intervenções cirúrgicas pro-
vocadas pela forma de se matar, esquecendo-se a
necessidade de prestar assistência ao sofrimento
psíquico evocado e existindo barreiras para o se-
guimento especializado após esse primeiro atendi-
mento. Também chama a atenção o despreparo dos
profissionais de pronto socorro em atender às ne-
cessidades psíquicas desses indivíduos, onde quase
sempre o atendimento é permeado por um com-
portamento preconceituoso.

Verificamos que a maioria dos enfermeiros que
atuava no sistema municipal e estadual de aten-
dimento pré-hospitalar no município de São Paulo no
ano de 2001, afirmou não ter recebido capacitação
técnica para prestar atendimento aos pacientes em
tentativa de suicídio e relatou ter  muitos precon-
ceitos em relação a este paciente, e que interferiam
na prestação do atendimento12. Ressaltamos o ab-
surdo da situação, por serem profissionais de ponta
no atendimento aos indivíduos que estão tentando se
matar, já que em  boa parte das vezes fará sua
intervenção no momento em que se está desen-
volvendo a tentativa de suicídio.

Estamos absurdamente atrasados para a implan-
tação de programas de atendimento e prevenção ao
suicídio, sendo capital que se tenha o amplo co-
nhecimento do perfil dos indivíduos, das formas de
realização e dos fatores desencadeantes e envolvidos
no comportamento suicida do brasileiro. 

Na cidade de São Paulo, desde abril de 2004 está
em desenvolvimento um projeto piloto para a
caracterização e seguimento dos pacientes com
tentativas de suicídio, tentando-se articular uma po-
lítica de prevenção ao comportamento suicida. No
momento atual o objetivo é caracterizar o perfil das
pessoas que tentam o suicídio em duas regiões da
cidade de São Paulo, com altas taxas de suicídio e a
implantação e avaliação de um modelo de segui-
mento com busca ativa dos indivíduos que tentaram
se matar13. É um  passo inicial que necessita ser
ampliado em escala para todo o município, devendo
serem implantadas medidas efetivas que resultem em

benefícios concretos como a instalação de programas
de informação e acompanhamento dos indivíduos
que tentam se matar, o oferecimento de ampla as-
sistência especializada, a criação de programas de
prevenção ao comportamento suicida em grupos de
risco e na população em geral .

CONTEÚDOS DE UM PROGRAMA DE
PREVENÇÃO

Apresentamos a seguir uma parcela de ações per-
tinentes a um programa de prevenção ao com-
portamento suicida, que podem ser desencadeadas
em curto prazo e com baixo custo para a realidade
brasileira, usando para o embasamento teórico a
OMS2,8, o NASP10 e a nossa experiência profissional
na área.

Existem vários aspectos a serem contemplados
em um programa de prevenção ao comportamento
suicida, porém damos destaque às questões relativas
à implantação desses programas, à capacitação dos
profissionais da saúde envolvidos na prestação da
assistência aos indivíduos com comportamento sui-
cida e à sua participação nos programas de pre-
venção ao suicídio voltados aos grupos de risco, a
saber:
1) Implantação do programa de vigilância sobre o
comportamento suicida:
É necessária a criação de uma central de informação e
vigilância sobre o comportamento suicida, que passe
a fazer o controle dos casos em que houve tentativa
de suicídio ou o suicídio. Os profissionais da saúde
devem ser capacitados para comunicar a central de
informação o fato da tentativa de suicídio e o suicídio
completado; a comunicação deve alimentar a rede de
informação, encaminhamento e acompanhamento do
caso. Deve-se proceder à criação de boletins de in-
formação e à realização de estudos e pesquisas sobre
o comportamento suicida.
2) Capacitação dos profissionais de saúde:
É essencial o investimento na realização de cursos
de capacitação para os profissionais que atuam na
saúde, enfocando a temática do comportamento sui-
cida e noções básicas de saúde mental. Há diferentes
enfoques a serem oferecidos de acordo com a
especificidade do atendimento e dos profissionais da
saúde:
- para os profissionais das unidades básicas, inclusive
do Programa de Saúde da Família, deve ser  oferecido
curso com conteúdo sobre as noções básicas de
saúde mental, abordando temas como processo
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saúde-transtorno mental, abordagem do paciente psi-
quiátrico, avaliação psíquica, psicopatologias, tra-
tamentos específicos e um enfoque particular sobre o
comportamento suicida; a carga horária mínima deve
ser de 60 horas;
- para profissionais que prestam atendimento em
unidades de saúde mental deve ser ofertado curso
com ênfase no conhecimento das principais pa-
tologias associadas ao comportamento suicida e
enfoque aprofundado sobre esse comportamento; a
carga horária mínima deve ser de 40 horas;
- para profissionais que atuam no sistema de  aten-
dimento pré-hospitalar deve ser realizado um curso
com noções básicas de saúde mental, com infor-
mações sobre a abordagem do paciente portador de
transtorno mental e os principais quadros psico-
patológicos, com enfoque específico sobre o com-
portamento suicida, enfatizando o processo de aten-
dimento ao indivíduo que está tentando se matar;
carga horária mínima de 40 horas;
- para os profissionais de atendimento em pronto
socorro deve ser dado um curso
com noções básicas sobre saúde
mental com ênfase na abordagem
do paciente e nos quadros que con-
figuram as emergências psiquiá-
tricas, com enfoque especial ao
comportamento suicida; carga ho-
rária mínima  de 30 horas;
3) Instalação de programas de
prevenção ao comportamento suicida, para grupos
de risco:
Os profissionais de saúde capacitados no atendimento
ao indivíduo com comportamento suicida devem
estar envolvidos em programas específicos, para que
de forma regionalizada e no âmbito local realizem
atividades de educação à população geral e para os
grupos de risco, atividades de investigação e detecção
precoce dos indivíduos com comportamento suicida
e a aplicação das intervenções necessárias.Também
devem realizar ações educativas em diferentes e-
quipamentos comunitários e a capacitação de seus
atores sociais, inclusive dos profissionais da saúde,
para que possam detectar e encaminhar para a-
tendimento os indivíduos que apresentam o com-
portamento suicida ou estão em risco de tê-lo; nas
escolas com os estudantes e professores; com
profissionais, cuidadores e organizações sociais (co-
mo asilos, associações recreativas e comunitárias) que
atuam com os idosos; familiares, profissionais da área

da saúde ocupacional e sindicatos de trabalhadores
em relação aos indivíduos desempregados; atuar em
conjunto com grupos de apoio de auto-ajuda já
existentes (Alcoólicos Anônimos, Centro de Valo-
rização da Vida e outros); líderes comunitários (igreja,
clubes, associações de bairro); profissionais do sexo;
com responsáveis por corporações que se carac-
terizam pela rigidez e hierarquia (polícia, prisões,
hospitais psiquiátricos).
4) Avaliação do impacto do programa:
Devem ser realizados estudos de avaliação do impacto
do programa implantado quanto à redução das taxas
de suicídio e de tentativa de suicídio, utilizando-se de
um sistema de informação baseado nos dados obtidos
pelo seguimento dos pacientes feito pelos pro-
fissionais da rede básica de saúde e pelas fichas de
notificação enviadas pelos profissionais das unidades
de atendimento emergencial. A avaliação do com-
portamento suicida pode ser feita por meio da
avaliação psíquica do paciente, pela aplicação de
escalas de avaliação psicométrica específicas e por

outros instrumentos criados para
essa finalidade. Com a implantação
de um sistema de informação e
vigilância para o comportamento
suicida fica facilitado o acesso ao
banco de informações e ao tra-
tamento dos dados.Após a análise
dos dados para um determinado
período deverá ser promovida a

reorganização do programa de acordo com a avaliação
realizada. É essencial a ampliação das ações ini-
cialmente desenvolvidas para uma maior parcela da
população e que novas ações sejam implantadas.
5) Legislação pertinente aos meios de concretizar o
suicídio:
É necessária a elaboração de uma legislação específica
pertinente a diminuir ou evitar o acesso aos principais
mecanismos de suicídio, contemplando-se entre ou-
tros itens: dificuldade em se obter medicamentos,
controle de armas de fogo, mecanismos de se evitar
disparo de armas de fogo, controle de acesso a
produtos químicos, redução do consumo de álcool,
proibição de publicidade sobre o álcool, educação
dos profissionais de mídia e fiscalização quanto à
divulgação pelos meios de comunicação  de casos de
suicídio, campanhas educativas nos meios de co-
municação de massa quanto à temática sobre o
suicídio, retirada de substâncias tóxicas de  gases de
carros e gás de cozinha. A proposta de legislação

“A MAIORIA, ENTRE 80 E
100%, DOS INDIVÍDUOS QUE

COMETEU SUICÍDIO
ERA PORTADORA DE UM
TRANSTORNO MENTAL”
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deverá ter ampla divulgação e discussão, com a
participação das diversas entidades sociais como as
representativas das corporações profissionais, se-
guimentos da indústria e comércio envolvidos, or-
ganizações não governamentais e governamentais,
associações de consumidores, entidades civis e
políticas e a população em geral. A proposta de
legislação elaborada deverá ser encaminhada para
os respectivos órgãos competentes para a sua
aprovação.

A implantação e implementação dessas ações que
fazem parte do programa de prevenção ao com-
portamento suicida devem ser efetuadas com a
participação dos diferentes profissionais e unidades
funcionais pertencentes ao serviço público (esferas
municipal, estadual e federal), de preferência sendo
um pacto e compromisso assumido pelos governos
dessas diferentes esferas de poder, e com a par-
ticipação das entidades privadas da sociedade civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário que as autoridades públicas da área

da Saúde comecem a se preocupar e realizar o
planejamento e a implantação de programas de
prevenção ao comportamento suicida, na busca de
diminuir o número de suicídios e evitar que o
indivíduo que tenha uma ideação suicida ou tentativa
prévia venha conseguir êxito em sua intenção de por
fim à vida.

O atraso crônico que o País tem para resolver os
problemas na área da Saúde, em especial na assis-
tência à saúde mental e mais específicamente à falta
de investimentos no trato ao comportamento suicida,
não pode mais ser justificado, a não ser pelo descaso
doloso que os formuladores e gestores das políticas
de saúde se consagram a fazer.
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